MISSING YOU
Alternatieve werkfiches
Editie mei

Echte troost is dat je verdriet
mag bestaan

HALLO
Het is een heel vreemde periode waarin je
niet naar school kan en zoveel mogelijk thuis
moet blijven. Het lijkt alsof alles plots even
stilstaat. We kunnen jou nu ook niet zien in
de rouwgroepen, maar we willen graag
verbonden blijven met jou. .
Daarom sturen we jou graag regelmatig een
creatieve opdracht door. Als je wil mag je
het resultaat doormailen naar jouw
praatgroepbegeleider. Hij/zij kan jullie
werkjes dan bundelen en naar alle kinderen
uit jullie praatgroep doorsturen.

Veel liefs

Elke praatgroep start met het kaarsjesritueel
KAARSJESRITUEEL
Zoek een warm, gezellig
plaatsje waar je een kaarsje
kan laten branden
voor de persoon die je mist.
Leg onderaan een papiertje in
het theelichtje en
schrijf de naam van jouw
dierbare erop.
Als je het kaarsje laat
uitbranden dan zie je de
naam erdoor schijnen.

OPDRACHT 2 - De kleur van emoties
Als je rouwt om iemand die je heel graag zag en nog steeds graag ziet, dan voel je op
sommige momenten misschien één bepaald gevoel heel hard naar boven komen (bv.
kwaadheid). Op een ander moment kan het zijn dat je dan weer een ander gevoel heel sterk
voelt (bv. verdriet of angst). Weer op een ander moment kan je een mengeling van gevoelens
ervaren. Het kan zelfs zijn dat je soms helemaal niets voelt.
Dat is allemaal normaal. Het kan jou wel helpen om eens stil te staan bij deze gevoelens en
deze op een rijtje te zetten: om te kijken welke gevoelens je allemaal herkent, om uit te zoeken
waar die gevoelens vandaan komen,.... Ook kan je op zoek gaan naar wat jou kan helpen om
met al die gevoelens zo goed mogelijk om te leren gaan.
In deze opdracht gaan we met het boek “De kleur van emoties” aan de slag. Het monster
weet zich geen raad. Hij is helemaal in de war door alles wat hij voelt. Al die soorten
gevoelens noemen we emoties. In het boek worden ze voorgesteld als gekleurde monstertjes.

Luister en kijk je mee hoe het komt dat
het kleurenmonster zich zo verward voelt?
Benodigdheden
1. · Eén lege doos van papieren zakdoekjes
2. · Eierdoos
3. · Verf of gekleurd papier om doos te beplakken
4. · Schaar en lijm
5. · Gekleurd papier: blauw, rood, groen, zwart, geel en roze

STAP 1
Bekijk het filmpje op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=rFqHZPl6PaQ - De kleur van emoties

STAP 2
Zoek al het knutselmateriaal dat je wil gebruiken bij elkaar en ga op een rustig en creatief
moment aan de slag om je eigen emotie-monster te knutselen. Gebruik de opening van de
zakdoekdoos voor de mond. Knip tanden uit stevig papier en kleef die vast boven- en
onderaan. Maak monsterogen met de eierdoos.
Geef het monster zoveel ogen als je zelf wil. Beschilder of bekleef de doos met vormen,
materialen en kleuren die bij jou passen.

STAP 3

Steek in jouw doos voor
elke emotie ongeveer 10
papiertjes.
- 10x blauw = verdriet
- 10x rood = boosheid
- 10x zwart = angst
- 10x groen = kalmte
- 10x geel = vreugde
- 10x roze = verliefdheid

STAP 4
Denk op het einde van de dag na over hoe je je voelt op dat moment als je denkt aan de persoon
die je verloren bent. Neem uit jouw emotie-doos een leeg gekleurd papiertje dat past bij jouw
gevoel. Schrijf erop hoe het komt dat je je zo voelt of teken er iets op of schrijf er een woord of zin
op die je kwijt wil.
Kijk af en toe eens terug in jouw emotie-doos. Welke kleuren komen het meest voor, welke het
minst? De gele (vreugde) en groene (kalmte) kaartjes kunnen je helpen op dagen waarop je
enkel blauwe (verdriet) of zwarte (angst) kaartjes kunt schrijven.

Knap gedaan!
Knap dat je deze opdracht deed en durfde stilstaan bij jouw
verliesproces! Maak ook jij een foto van jouw resultaat en mail je
die door naar jouw praatgroepbegeleider?

TIJD VOOR IETS LUCHTIG!
Hieronder vind je nog 3 leuke knutselopdrachtjes
die je kunt maken met het kleurenmonster.

Maak een dobbelsteen vol emoties

Kijk goed welke kleur de
bolletjes moeten hebben

Maak van het witte monster een kleurenmonster

